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Nieuw lid 
We verwelkomen mevrouw M. Goddefroy als nieuw lid van onze vereniging. 
 

Officiële opening jeu de boules baan en theehuis de Pastorie 
Er is al volop gebruik gemaakt van de jeu de boules baan, maar we gaan hem nu 
officieel openen.  
Dit doen we samen met de officiële opening van theehuis de 
Pastorie op vrijdag 10 september van 15.30 tot 17.30. 
  
Het wordt een feestelijke middag met een hapje en een 
drankje waarvoor iedereen is uitgenodigd.  
Het theehuis verzorgt de catering, dus wil je langskomen meld je dan aan per e-mail 
op info@zeeuwsegronden.nl  zodat ze weten hoeveel mensen er komen. 
 

Vaste speelmiddagen jeu de boules 
De vaste speelmiddag wordt elke veertien dagen op 
woensdagmiddag om 14.00 uur. 
De eerste is op 1 september en vervolgens op 15 sept, 29 sept, 
13 okt …. enz.   
We gaan ook de stand bijhouden van iedereen die komt spelen 
en aan het eind van het seizoen krijgt de winnaar een 
wisselbeker, aangeboden door Delta Succes.   
We verzamelen in het Trefpunt. En bij slecht weer vervalt uiteraard de speelmiddag. 

 
De Soos weer van start 

Zoals het er nu uitziet met de coronabesmettingen 
en omdat de meeste ouderen al gevaccineerd zijn 
vindt het bestuur het verantwoord om weer te 
starten met de soosmiddagen op donderdag.  
Dus met ingang van donderdag 2 september kan er 

weer elke week gekaart en gebiljart worden in het Trefpunt. Koersbal was al 
begonnen. Hierbij moet voorlopig nog wel de 1,5 meter afstand gehouden worden 
en inschrijven en handen ontsmetten bij binnenkomst.  
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Opstarten bridge 
De bridgeavond willen we weer opstarten na 20 september als de 1,5 meter 
maatregel niet meer geldt. Alle leden van de bridgeclub krijgen daar nog een e-mail 
over. 
 

Dag van de ouderen 
We zijn blij dat we op 1 oktober weer een dag van de 
ouderen kunnen organiseren in het Trefpunt.  
Het programma is als volgt: 
11.00 uur opening met thee/koffie 
12.00 uur lunch met soep en broodjes 
13.30 uur bingo met leuke prijzen 
14.30 uur pauze met een lekker drankje 
16.00 uur einde 
 
De zaal is open vanaf 10.45 uur. De kosten zijn € 5,- p.p. , consumpties en bingo 
inbegrepen. Betalen bij binnenkomst. Opgeven kan tot 27 september bij het 
secretariaat. 
 

Koffie-uurtje 

Het koffie-uurtje in het Trefpunt staat gepland op zondag 19 september na de 
kerkdienst. 
 

Leeskring 
De volgende leeskring is 29 september om 09.30 uur in het Trefpunt. 
 

Vrijwilligsters 

Hartelijk welkom mevrouw Anneke Schreurs als nieuwe vrijwilligster. Maar beste 
jonge senioren, wij zoeken er nog meer. Al jaren zijn de vrijwilligsters onze steun en 
toeverlaat bij alle activiteiten die we organiseren en zonder hen loopt alles vast. 
Wil je ook je steentje bijdragen, al is het nog zo klein, meld je dan aan bij het 
secretariaat. 
 

Oproep   

Ook het bestuur van de KBO Ovezande bestaat uit vrijwilligers en we hebben twee 
vacatures. Bovendien stopt onze notuliste Clazien Goense er dit jaar mee.  
Wie wil ons komen helpen zodat we de leuke activiteiten kunnen blijven organiseren 
en de boel draaiende kunnen houden.  

  



Activiteiten 
1 september  jeu de boules, aanvang 14.00 uur. 
2 september start soosmiddag, inloop vanaf 13.30 uur. 
10 september officiële opening jeu de boules baan en theehuis de Pastorie, 
   inloop vanaf 15.30 uur, aanvang 16.00 uur. 
15  september jeu de boules, aanvang 14.00 uur. 
29 september leeskring, aanvang 09.30 uur. 
1  oktober dag van de ouderen in het Trefpunt, inloop 10.45 uur,  

aanvang 11.00 uur. Entree € 5,-  
 

Bestuursvergadering 
15 september dagelijks bestuur, aanvang 10.30 uur. 
21 september bestuur, aanvang 13.00 uur. 
 

 
Het volgende KBO-POCB magazine kunt u verwachten rond 28 september 2021. 
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